
چکیده
كن در شهر است؛ شهری كه در آن سالمت، آسایش  وظیفه اصلی و مهم برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی برای تمامی اقشار سا
و زیبایی وجود داشته باشد. شهری پاك و روان برای همه اقشار جامعه. معلوالن برای زندگی اجتماعی در شهرها با مشکالت 
متعددی روبه رو هستند. همواره ارتباط افراد دارای ضایعه نخاعی با محیط بیرون از منزل و ورود آنان به جامعه با مشکالتی 
توأم است. بنابراین رفع محدودیت های شرایط محیط شهری به منظور پیشگیری از انزوای آنان، از اهمیت فوق العاده ای 
كه طراحی مناسب  كاربری های درون شهری محسوب می شوند  كن ورزشی یکی از مهم ترین  برخوردار است. فضاها و اما
آنها می تواند نقش مهمی به منظور بهبود تعامالت اجتماعی معلوالن داشته باشد. در حال حاضر امکان حضور معلوالن 
كن ورزشی به دلیل عدم رعایت استانداردهای اولیه با مشکل روبه رو شده است. به طوری كه براساس  جسمی_حركتی در اما
كن و مجموعه های ورزشی، استفاده معلوالن را به  بررسی انجام  شده، نبود امکانات و زیرساخت های استاندارد در بخش اما

كاهش داده است.  طرز چشمگیری 
افزایش سطح تعامالت اجتماعی معلوالن  این پژوهش به دنبال بررسی نقش طراحی مناسب مجموعه های ورزشی در 
جسمی_حركتی و افزایش نقش اجتماعی آنان در جامعه است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش، تركیبی از روش كمی 
كه به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات از  دو روش اسنادی_كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.  كیفی است  و 
همین طور به منظور بررسی دقیق تر موضوع، تعداد 186 پرسشنامه به وسیله معلوالن جسمی_حركتی پاسخ داده شده و 
كه در حال حاضر  گفت  گرفته است. براساس نتایج به دست  آمده می توان  كمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار  به 
كن و مجموعه های ورزشی استفاده  كمك فرد دیگری از وسایل اما یك فرد معلول نمی تواند به راحتی و بدون حمایت و 
كن ورزشی با مشکالت  كن ورزشی، از لحظه  خروج از منزل تا لحظه  استفاده از اما كند. معلوالن به منظور استفاده از اما
عدیده ای مواجه می شوند و ترجیح می دهند در خانه بمانند و این امر آنها را دچار بحران های روحی و روانی می كند. نتایج 
اجتماعی معلوالن  تعامالت  بر  ورزشی  و مجموعه های  كن  اما استانداردسازی  و  كه طراحی  نشان می دهد  پرسشنامه ها 

جسمی_حركتی شهر تهران رابطه مستقیمی )با ضریب تعیین 0/85( دارد. 
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مقدمه. 1
كه همیشه و همه  جا مطرح بوده  معلولیت پدیده ای است جهانی 
و هست. اما در جوامع مختلف از نظر شدت، نوع و نحوه مقابله 
است  مسلم  آنچه  است.  داشته  متفاوتی  شرایط  آن،  با  برخورد  و 
كلیه جوامع و در طول تاریخ  كه ناتوانی و معلویت حقیقی در  این 
جهانی  بهداشت  سازمان  آمــار  طبق  اســت.  بــوده  اجتناب ناپذیر 
10درصد جمعیت جهان به نوعی دچار معلولیت جسمی هستند 
)Zahiriania,2011,163(. حق استفاده همگان از محیط شهری و 
طبیعی، حقی است كه احقاق آن براساس اصل عدالت و به موجب 
بنیان های اعتقادی، حقوق فردی و هستی انسان، برای تعادل و 
تعامل در محیط اجتماعی ضروری است. چنانچه مطابق تعاریف 
سازمان ملل”عقب ماندگی” فقدان یا محدودیت فرصت ها در راه 
مشاركت در زندگی اجتماعی در سطحی همانند دیگران تعریف شود 
)Abdi Daneshpour, 2006(، رفع تبعیض از گروه هایی كه به دالیل 
متفاوت از غالب مواهب شهری بی بهره مانده اند و از عدم تناسب 
محدودیت های خود در تنگنا بوده اند،  كالبد فضاهای شهری با 
ضعیف تر  ضــروری بــوده و این ضــرورت ایجاب می كند، گروه های 
گیرند؛ چرا  اجتماعی مانند كم توانان جسمی_حركتی در اولویت قرار 
كه فقدان یا محدودیت فرصت ها به عدم مشاركت و عدم احساس 
خوشبختی تبعیض واقع شدگان منجر شده و خود مانعی در جهت 

بروز شهری متباین و مملو از تنوع می گردد. 
متأسفانه در كشور ما عدم رعایت ضوابط فنی از لحاظ احداث معابر 
محیط های  از  همگانی  استفاده  به  توجه  عدم  و  ساختمان ها  و 
كه معلوالن  ورزشی، آموزشی، تفریحی، اشتغال و... موجب شده 
به محیط خانه محدود شده و به اشخاص منزوی و دور از دیگران 
در  مهم  عوامل  از  یکی   .)Safdarzadeh,2012,36( گردند  مبدل 
و  ورزشگاه ها  در  آنان  حضور  معلوالن  اجتماعی  تعامالت  برقراری 
گر یا ورزشکار است. ارائه امکانات و  كن ورزشی به عنوان تماشا اما
خدمات به صورت عادالنه یکی از مهم ترین اصول مدیریت شهری 
معلوالن  ایـــران  روستایی  و  شهری  سکونتگاه های  در  كــه  اســت 
بــرخــوردار  نیز  اولیه  اســتــانــداردهــای  نخستین  از  جسمی_حركتی 
نیستند. براساس آمار ارائه  شده از سازمان بهزیستی كشور، 11درصد 
جامعه ایران دارای درجات مختلفی از معلولیت خفیف، متوسط 
معلولیت های  دارای  آنها  درصد  چهار  كه  هستند  شدید  خیلی  و 
شدید و خیلی شدید در بخش های معلوالن ذهنی، نابینا، ناشنوا 
و... قرار دارند. این امر به خوبی نشان  دهنده توجه بیشتر به این 
گروه از جامعه در بخش های مختلف به خصوص افزایش تعامالت 
كن ورزشی است. همین  كز و اما اجتماعی آنها از طریق حضور در مرا
طور بر مبنای آمار به دست آمده از شهرداری تهران در سال 1397، 
كم توان است  این شهر دارای بیش از 100 هزار نفر شهروند معلول و 

كه حدود 1/25 درصد از جمعیت شهر تهران را شامل می شود.
با توجه به موارد یاد شده، هدف اصلی در این پژوهش بررسی و 
شهر  ورزشــی  مجموعه های  مناسب  طراحی  بین  ارتباط  تحلیل 
جسمی_حركتی  معلوالن  اجتماعی  تعامالت  افــزایــش  در  تهران 
كه تا  كه در این ارتباط مطرح می شود این است  است و سئوالی 
چه میزان امکان ورزشی در سطح شهر تهران به منظور استفاده 

كن  اما ادامــه وجود  معلوالن جسمی و حركتی تهیه شده اند و در 
استاندارد چه تأثیری بر افزایش تعامالت اجتماعی معلوالن دارد؟

چارچوب نظری. 2
می گردد  اطالق  ممنوعیتی  و  محدودیت  به  اجتماعی  معلولیت 
از امکانات و فرصت های موجود  كه منجر به محرومیت یک فرد 
می تواند  فرصت ها  و  امکانات  ایــن  شــود.  جامعه  در  متعارف  و 
ازدواج،  اشتغال،  خویشاوندی،  و  خانوادگی  روابــط  با  رابطه  در 
و...  ورزش  آموزش،  درمان،  و  بهداشت  اجتماعی،  رفاه  مسکن، 
علل  از  می تواند  روانــی  و  حسی  جسمی،  معلولیت  البته  باشد. 
اصلی معلولیت اجتماعی به شمار رود. به عبارت دیگر معلولیت 
بلکه  نیست  ــی  روان و  جسمی  معلولیت  نتیجه  صرفًا  اجتماعی 
یک فرد سالم از نظر جسمی و روانی نیز می تواند دچار معلولیت 
اجتماعی  معلولیت  كه  گفت  می توان  مقابل  در  گردد.  اجتماعی 
 Jones &( گردد  روانــی  و  جسمی  معلولیت  به  منجر  می تواند  نیز 
درواقــع  معلولیت  اجتماعی  پیامدهای   .)Schmidt,2004:427
همان معلولیت های اجتماعی ناشی از معلولیت جسمی و حركتی 
كه فرد در نتیجه داشتن معلولیت، دچار تبعات  و روانی هستند 
و پیامدهای آن می شود. برخی از پیامدهای اجتماعی معلولیت 
عبارتنداز وابستگی فرد معلول به سایر اعضای خانواده و دیگران، 
ضعف فرد معلول در برقراری ارتباطات اجتماعی، ضعف اعضای 
بــرقــراری ارتــبــاطــات اجــتــمــاعــی، نــگــرش فنی افــراد  خــانــواده در 
رابطه  خــوردن  هم   به  آنــان،  خانواده های  و  معلوالن  به  جامعه 
اختالالت  اطرافیان،  و  دوستان  خانواده،  اعضای  با  معلول  فرد 
بروز مشکالت  و  اعضای خانواده، عدم رضایت  و  اطرافیان  روانی 
در زندگی زناشویی، رضایت شغلی پایین تر نسبت به افراد سالم، 
گوشه گیری، افسردگی، عدم دسترسی به امکانات شهری  انزوا و 
ورزشــی  سالن های  ورزشــگــاه،  )استخر،  ورزشـــی  كــز  مــرا همچون 
كارگیری معلوالن در مشاغل مختلف، نگرش منفی  و...(، عدم به 
كارفرماها به معلوالن، از دست دادن شغل، عدم تأمین نیازهای 
غیررسمی  و  رسمی  اجتماعی  محافل  در  شركت  عدم  اقتصادی، 

.)Uppal,2005: 337( ...و
دربرگیری  به  توجه  با   1924 سال  در  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه 
و شمول آن بر همه انسان ها، دامنه نگاه انسانی به افراد دارای 
گسترش داد. سازمان ملل متحد قوانین فرصت های  معلولیت را 
كرد،  تصویب   1994 ســال  در  را  معلولیت  دارای  افــراد  بــرای  برابر 
مدافعان  وسیله  بــه  بین المللی  چــارچــوب هــای  ارائـــه  آن  در  كــه 
معلوالن  و  ناتوانان  مسائل  حل  برای  قانون گذاران  و  بشر  حقوق 
برنامه های  هدایت  برای  دستورالعمل هایی  و  شد  گرفته  كار  به 
 Stanbury( است  شده  ارائه   همه  برای  برابر  دسترسی  به  مربوط 
مانند  وام دهــنــده  و  خیریه  مؤسسه های   .)and Hugo,2000: 3
مسائل  حل  توسعه  و  پیشرفت  در  جهانی  بانك  و  توسعه  بانك 
كــردن  ح   و مــشــکــالت مــربــوط بــه مــعــلــوالن و نــاتــوانــان و مــطــر
سیاست های مربوط به سیستم حمل ونقل و به ویژه پروژه های 
مختلف شهری نقش قابل  توجهی داشته اند. این روند و فرآیند 
یافت  ادامه  سوئد  و  بریتانیا  در  جمله  از  سازمان هایی  وسیله  به 
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در  كشورهای  در   .)Inter- American Development,2001:2(
حد  تا  ناتوان  و  معلول  افــراد  بــرای  خدمات  تــدارك  توسعه،  حال 
به  بشر  رویکرد حقوق  اســت.  و جامعه مدنی  تابع دولــت  زیــادی 
دارد  حق  كه  است  عادی  شهروند  هر  مانند  ناتوانان  و  معلوالن 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه  از فرصت های 
گردد. این فرآیند، به آرامی و آهستگی از سوی برخی از  بهره مند 
گرچه این مهم نسبت به  جوامع در حال توسعه پذیرفته  شده؛ ا
كمتر صورت پذیرفته است. برخی  كشورهای توسعه  یافته بسیار 
آسیا  و  التین  آمریکای  در  ویــژه  به  توسعه  حــال  در  كشورهای  از 
معلوالن  پذیرفتن  یعنی  رویکرد،  این  با  ارتباط  در  را  روش هایی 
و  شهری  فضاهای  مناسب سازی  و  مدنی  جامعه  در  ناتوانان  و 
 .)DFID,2000:5( گرفته اند  سیستم حمل ونقل شهری در پیش  
گام مربوط به بهبود تحرك و  برخی از این موارد مهم در نخستین 

دسترسی معلوالن و ناتوانان به فضاهای شهری است.
كن ورزشی در ارتباط  كز و اما طراحی فضاهای شهری همچون مرا
با شخص معلول از اهمیت باالیی بــرخــوردار اســت؛ زیــرا وی از 
زندگی اجتماعی می شود و در ارتباط با دیگران  این طریق وارد 
بنا،  جانمایی  محل  بدین ترتیب عناصری مانند  قــرار می گیرد. 
معابر، پیاده روها، فضاهای جانبی، جایگاه تماشاچیان و ... در 
كن ورزشی قرار دارد.  ارتباط مستقیم با رسیدن فرد معلول به اما
به اعتقاد ربرت زمر محدودیت حركت به وسیله قوانین سازمانی 
كید و تشدید می شود. به طور  آموزشی و پرورشی تأ محیط های 
كلی محدودیت هایی كه از طریق قوانین و شرایط معماری فضاها 
بر فرد تحمیل می شود، "خود پندار" وی را تضعیف می كند و مانع 
نظریه بوم  در  فن برونر   .)Mortazavi,1997( از رشد وی می شود
كید دارد.  شناختی بر اهمیت رشد انسان در جایگاه طبیعی اش تأ
كید بر مفهوم خود برای رشد افراد در محیط و به  در این نظریه تأ
خصوص تعامل بین این دو )رشد انسان و محیط( است. تغییر 
از جمله وارد شدن به كودكستان،  )معلوالن(  در فضای زندگی 
دبستان، حركت كردن، ازدواج كردن، انتخاب شغل و بازنشسته 
شــدن مــوجــب رشــد شخص و تغییر موقعیت وی خــواهــد شد 

.)Aghaei tanha,2015,45-46(
در  بدنی  نقص  و  اشکال  هرگونه  كه  است  داده  نشان  تحقیقات 
و  می گردد  خویشتن  از  آنها  منفی  تصویر  و  برداشت  موجب  افراد 
در  ثبوتی  و  رحمانی  می گذارد.  منفی  اثر  آنها  عملکرد  و  كارایی  بر 
تحقیقی با عنوان »تبین معیارهای طراحی مجموعه های شهری 
نیازهای شهروندان« نشان می دهد،  با  انطباق  درون شهری در 
اجرا  به  شهری  مدیریت  نظام  وسیله  به  كنون  تا كه  اقداماتی 
درآمده، از نقطه نظر معلوالن در حوزه های اجتماعی_ اقتصادی 
و مدیریتی، خاصه در حوزه مناسب سازی و »طراحی  كالبدی  و 
و  نشده  واقع  مؤثر  كشور  ورزشــی  فضاهای  خاصه  و  شهر  گیر«  فرا
نماید  فراهم  شایسته  شکل  به  را  معلوالن  نیازهای  نتوانسته 

.)Rahmani and Sobuti,2017(
سوق   عوامل  شناسایی  به  پژوهشی  در  همکاران  و  گشتاسبی 
دهنده و بازدارنده مشاركت ورزشی معلوالن در فعالیت های بدنی 
امکانات  اقتصادی،  )حمل ونقل(،  محیطی  عوامل  و  پرداخته 

عوامل  مهمترین  را  فرهنگی  اجتماعی_  عــوامــل  و  تجهیزات  و 
بازدارنده و لذت و نشاط، سالمتی و تندرستی و تعامل اجتماعی 
را مهمترین عوامل سوق  دهنده مشاركت در فعالیت های بدنی 
در  یاموسی،  طــور  همین   .)Gashtasbi,2012( یافتند  معلوالن 
عوامل  را  معلوالن  ورزشــی  مشاركت  موانع  مهمترین  تحقیقی 
اجتماعی_فرهنگی،  عــوامــل  تجهیزات،  و  امــکــانــات  بــه  مــربــوط 

.)Yamousi,2011( سیاسی و ... دانستند
و  ورزشــکــار  معلول  افـــراد  نــگــرش  مقایسه  عــنــوان  ــا  ب اردســتــانــی 
كه ورزش  غیرورزشکار نسبت به خود از بعد اجتماعی نشان داد 
 .)Ardestani,2010( اثرگذار باشد افراد معلول  می تواند در نگرش 
ــراب  ــط كـــه مـــیـــزان اض ــان داد  ــش نــتــایــج مــطــالــعــه حـــســـن زاده ن
و  است  غیرورزشکار  دانش آموزان  از  كمتر  ورزشکار  دانش آموزان 
دانش آموزان  از  كمتر  ورزشکار  دانش آموزان  افسردگی  میزان  نیز 
در  ســردرودی  جاللی   .)Hassanzadeh,2010( است  ورزشکار  غیر 
روانــی_ مهارت های  بر  ورزش  كه  می دهد  نشان  خــود  پژوهش 
روانی_ ورزشکار مهارت  كودكان  یعنی  تأثیر داشته است،  حركتی 

حركتی بیشتری دارند )Jalali Sardroodi,2009(. ورزش همچنین 
كودكان  اجتماعی  سازش  سطح  و  دارد  تأثیر  اجتماعی  سازش  بر 
است.  باالتر  ورزشکار  غیر  كودكان  اجتماعی  ســازش  از  ورزشکار 
مطالعه  خواجه ای با عنوان مطالعه تأثیر ورزش و فعالیت جسمانی 
گیالن انجام  در عزت نفس دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه 
پسر  دانشجویان  نفس  عزت  بر  جسمانی  فعالیت  و  ورزش  شد، 
كمانرودی   .)Khajei,1999( دارد  معنی داری  تأثیر  ورزشکار  غیر 
مدیریت  ساختاری  »آسیب های  عنوان  با  تحقیقی  در  كجوری 
كید بر مناسب سازی فضاهای شهری برای معلوالن«  شهری با تأ
در  شهری  مدیریت  عملکرد  ضعف  بررسی  به  خــاص  صــورت  به 
پرداخته  معلوالن  بــرای  شهری  فضاهای  مناسب سازی  زمینه 
تقوایی  دیگر  پژوهشی  در   .)Kamanroodi Kojori,2010( است 
اصفهان  شهر  عمومی  فضاهای  و  پارک ها  ارزیابی  به  همکاران  و 
و  معلوالن  دسترسی  برای  موجود  معیارهای  و  ضوابط  براساس 

.)Taghvai et al,2010( جانبازان پرداخته اند
حضور  بــرای  شهری  فضاسازی  تحمیلی  جنگ  از  بعد  ــران  ای در 
مصوبه  بــه  مــی تــوان  كــه  گرفت  ــرار  ق توجه  ــورد  م بسیار  معلوالن 
مقررات  و  "ضوابط  عنوان  با  معماری  و  شهرسازی  عالی  شــورای 
مصوب  جسمی_حركتی  معلول  افراد  برای  معماری  و  شهرسازی 
كرد.  گرفته، اشاره  كه در 78/9/22 مورد بازنگری قرار   68/3/8
كشور ما »ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای  در واقع در 
از تاریخ 78/10/6 الزم االجرا بوده  افراد معلول جسمی_حركتی« 
برای  شده  تصویب   قوانین  مهم ترین  شماره1  جــدول  در  اســت. 

معلوالن جسمی و حركتی در ایران ارائه شده است.

روش . 3
كاربردی است و از  این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های 
كه  گردآوری اطالعات در زمره تحقیقات پیمایشی است  نظر نحوه 
براین اساس 250 پرسشنامه در میان ورزشکاران معلول جسمی_

حركتی توزیع شده است. 186 پرسشنامه قابل استفاده به دست 
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كه از  روش همبستگی به منظور سنجش رابطه  بین میزان  آمده 
معلوالن  اجتماعی  تعامالت  سطح  و  ورزشــی  امکانات  از  استفاده 
بــررســی ســئــواالت و  بــه منظور  ــت. همین طــور  استفاده شــده اس
كن و مجموعه های ورزشی اختالف  معیارها و بررسی وضعیت اما
آنها از میانگین جامعه )Test Value=3(  از آزمون T-TEST استفاده 
خصوص  )به  معلوالن  به  دسترسی  كه  است  گفتنی  اســت.  شده 
معلوالن ورزشکار( در این مرحله بسیار سخت بوده و پژوهشگر با 

كمک فدارسیون ورزش های جانبازان و معلوالن توانسته به تعداد 
نهایت  در  و  نماید  پیدا  دسترسی  مـــدال آور  ورزشــکــاران  از  ــادی  زی
توزیع  گــردد.  آمــاده  تحلیل  و  بررسی  منظور  به  پرسشنامه   186
كن ورزشی شهر تهران شامل  پرسشنامه ها در سطح ورزشگاه ها و اما
مناطق 1 تا 7 تهران، مناطق، 9، 14، 15 و 16 و 21 و 22 شهر تهران 
كه در این پژوهش مورد سنجش و  است. شاخص ها و معیارهایی 

گرفته، در جدول شماره 2 ارائه شده است. بررسی قرار 

جدول شماره1: قوانین مهم تصویب  شده برای معلوالن جسمی و حركتی در ایران

منبعمرجع صدورتاریخماده یا تبصرهعنوانردیف

1397/02/13فصل دوم و چهارمقانون حمایت از حقوق معلوالن1
مجلس شورای 

اسالمی

 The Islamic Consultative

Assembly,2004

كلی نظام2 سیاست های 
بند 10 بخش شهرسازی 

و بند 9 بخش ایثارگران
مقام رهبری1389/11/28

 General Policies of the

System,2011

3
قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری 

اسالمی
1389/10/15بند ب ماده 169

مجلس شورای 

اسالمی

 The Islamic Consultative

Assembly,2011

4
ضوابط و مقررات زیباسازی و مبلمان 

شهری )شهر اصفهان(

بند سوم ماده 3 و نیز 

ماده 6
شهرداری اصفهان1389/4/1

Isfahan 

Municipality,2010

بند 59برنامه پنج ساله شهر تهران5
اردیبهشت 

1388

شورای اسالمی شهر 

تهران
Tehran City Council2009,

6

دستورالعمل اجرایی تعیین معلولیت، 

مصوب شورای مدیران حوزه معاونت 

كشور توان بخشی 

بهمن ماه 1387ماده1

شورای معاونین 

سازمان بهزیستی 

كشور

Deputy Council of 

Welfare Organization of 

Iran,2009

كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت7
ماده 4 بند ج و چ و نیز 

ماده های 5و 9
1387/9/13

سازمان ملل متحد 

)مصوب مجلس 

شورای اسالمی (

United Nations,2008

8

الحاق دو بند ذیل ماده واحده مصوبه 

مناسب سازی فضاهای شهری برای 

جانبازان و معلوالن جسمی و حركتی

1386/7/10دو بند
شورای اسالمی شهر 

تهران
Tehran City Council,2007

9

دستورالعمل های اجرایی اصالح ساختار 

سامانه های حمل ونقل عمومی ساماندهی 

حمل ونقل درون شهری

Council of Ministers,2006هیأت وزیران1385/06/01ماده 4

10
قانون حمایت از سامانه حمل ونقل ریلی 

شهری و حومه
1385/05/22ماده 2

مجلس شورای 

اسالمی

 Islamic Consultative

Assembly,2006

11
مناسب سازی فضاهای شهری برای 

جانبازان و معلوالن جسمی و حركتی

ماده واحده و چهار 

تبصره
1384/4/14

شورای اسالمی شهر 

تهران
Tehran City Council,2005

1383/02/16ماده1قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن12
مجلس شورای 

اسالمی

 The Islamic Consultative

Assembly,2004 در 
ن 
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بحث و یافته ها. 4
از تهیه و توزیع پرسشنامه در میان  در این بخش از مطالعه پس 
آزادی  استادیوم  )شامل  تهران  شهر  سطح  در  معلول  ورزشکاران 
تهران، ورزشگاه تختی تهران، ورزشگاه پاس )شهید دستگردی( و 
كه  گردید  ورزشگاه شهید شیرودی(، تعداد 186 پرسشنامه توزیع 
كمک نرم افزار  در ادامه نتایج به دست آمده از این پرسشنامه ها به 

SPSS تجزیه و تحلیل و ارائه شده است.

	 کن ورزشی وضعیت دسترسی معلوالن جسمی_حرکتی به اما
در شهر تهران

براساس نظرات معلوالن مورد سئوال واقع  شده، 30 درصد وضعیت 
كز ورزشی را نامناسب دانسته  اند، حدود 22 درصد  دسترسی به مرا
برای  را  معابر  وضعیت  درصــد   15 می دانند.  نامناسب  تقریبًا  نیز 
استفاده معلوالن متوسط و 31 درصد نیز تقریبًا مناسب و مناسب 
می دانند. اعداد به دست آمده نشان می دهد وضعیت دسترسی 
مجموعه های  و  كــز  مــرا بــه  تــهــران  شهر  جسمی_حركتی  معلوالن 

كیفیت خوبی برخوردار نیست.  ورزشی از 

جدول شماره2: استانداردها، شاخص ها و ابعاد فضای مورد نیاز برای فضاهای ورزشی

استانداردشاخص/ موضوع

جانمایی بنا )تعیین محل احداث بنا( 
و نحوه دسترسی به آن

كه از عوارض زمین برای طراحی و ساخت نهایت استفاده شده و از عوامل مصنوعی )ساخت وساز( در  باید به نحوی باشد 
كن ورزشی عالوه بر  گردد. در جانمایی ورزشگاه ها و اما تکمیل آن بهره گیری شود و به عواملی مانند آفتاب، باد و باران توجه 
گرفته  توجه به مسائل محیطی باید مسائل دسترسی راحت شهروندان، دسترسی به پاركینگ و فضاهای عمومی نیز در نظر 

شود.

گرمایشی و خنک كننده سیستم های 
گرمایشی و خنک كننده تعبیه شود. زمان انتخاب محل مناسب برای ایجاد ورزشگاه  كلیه این فضاها باید سیستم های  برای 
كن ورزشی استاندارد  اما باید دارای قابلیت احداث  اندازه زمین موردنظر  زیر توجه داشت.  باید به شرایط و موقعیت هایی 

كلیه فضاهای جانبی مانند رختکن، دوش، اداری، پاركینگ و... را داشته باشد. كافی در رشته های مختلف و  گنجایش  با 

گران جایگاه تماشا
گنجایش تماشاچیان زمین های ورزشی و استادیوم ها به نقش، موقعیت مکانی و اهمیت بازی ها و درصد جمعیت  ظرفیت و 

طرفدار ورزش مورد نظر بستگی دارد.

كن  پیاده روها و ورودی های اما
ورزشی

گران، راه روهای ورود به بخش  ورودی، فروش بلیط و دروازه های ورود اصلی، راهروهای ورود به سالن اصلی بخش تماشا
گران و ورزشکاران و... باید در این بحث مورد  اداری و بخش رخت كن، سالن اصلی، بخش اداری، سرویس بهداشتی تماشا

گیرد. توجه قرار 

آسانسورها و پله های برقی
در همه ورزشگاه ها باید آسانسورها برای باالبردن مبلمان و تجهیزات و همچنین انتقال مورد غذایی به طبقات باالتر در نظر 
كاربرد فراوان  گرفته شود. همچنین برای سرویس دهی بهتر به افراد مهم و میهمانان و همین طور معلوالن جسمی و حركتی 

دارد.

این بخش برای معلوالن جسمی_حركتی و استفاده از صندلی چرخدار اهمیت فراوانی دارد.رمپ ها

فاصله دید مناسب
براساس فیزیولوژی  این فاصله  كثر فاصله دید بیشتر شود.  از حد مجاز حدا نباید  از زمین مسابقه  فاصله دورترین صندلی 
استفاده  منظور  به  خصوص  به  شده؛  توصیه  متر   150 بازی  دیدن  برای  بهینه  دید  فاصله  می شود.  محاسبه  انسان  چشم 

كم بینا. معلوالن 

زاویه دید مناسب
دید  زوایــای  گر،  تماشا هر  قرارگیری  محل  به  باتوجه  دارنــد.  پیش رو  را  گسترده ای  دید  محدوده  گران  تماشا ورزشگاه ها  در 

متفاوتی برای قسمت های مخحتلف سکو تأمین می گردد. 

Refrence: )Rahmani and Sobuti,2017( ،)Gorji Mahlabani Abdi Rad,2010( ،)Vaskah,2016( ،)Vice Chancellor for Technical Affairs Office of Research and 

Technical Criteria,1995

كز و مجموعه های ورزشی در شهر تهران جدول شماره3: وضعیت نحوه دسترسی  معلوالن جسمی_حركتی به مرا

کز و مجموعه های ورزشی درصدتعداددسترسی به مرا

5630.19نامناسب

 نامناسب
ً
4222.64تقریبا

2815.09متوسط

مناسب
ً
3216.98تقریبا

2815.09مناسب

186100.00مجموع

	 گران، فاصله و زاویه دید مناسب( برای استفاده گرمایشی و خنک کننده، جایگاه تماشا کن و مجموعه های ورزشی )سیستم های  وضعیت اجزا و مبلمان های اما

معلوالن جسمی_حرکتی در شهر تهران
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مجموعه های  و  كن  اما مبلمان های  و  اجــزا  وضعیت  بررسی  در 
نیز  نامناسب دانسته  اند، 32 درصد  را  ورزشی 29 درصد وضعیت 
تقریبًا نامناسب می دانند. ُنه درصد وضعیت اجزا و مبلمان های 
كن و مجموعه های ورزشی را برای استفاده معلوالن متوسط و  اما

27 درصد نیز تقریبًا مناسب و مناسب می دانند. اعداد به دست 
و  اجـــزا  وضعیت  كــه  مــی دهــد  نــشــان  پرسشنامه  تحلیل  از  آمـــده 
كن و مجموعه های ورزشی از نظر سئوال  شوندگان  مبلمان های اما

نامناسب ارزیابی شده است.

كن ورزشی  در بررسی وضعیت كف پوش پیاده روها و ورودی های اما
برای استفاده معلوالن، 27 درصد وضعیت را نامناسب دانسته  اند، 
وضعیت  درصـــد   14 مــی دانــنــد.  نامناسب  تقریبًا  نیز  درصـــد   43
استفاده  بــرای  ورزشــی  كن  اما ورودی هـــای  و  پیاده روها  كف پوش 

معلوالن متوسط و 14 درصد نیز تقریبًا مناسب و مناسب می دانند. 
این امر به خوبی نشان می دهد، بیش از 70 درصد سئوال شوندگان 
كز و مجموعه های ورزشی را برای  كف پوش های معابر مرا وضعیت 

استفاده معلوالن نامناسب می دانند.

گران، فاصله و زاویه دید مناسب(  گرمایشی و خنک کننده، جایگاه تماشا کن و مجموعه های ورزشی )سیستم های  جدول شماره4: وضعیت اجزا و مبلمان های اما

در شهر تهران

کن و مجموعه های ورزشی درصدتعداداجزا و مبلمان های اما

5529.51نامناسب

 نامناسب
ً
6132.79تقریبا

189.84متوسط

مناسب
ً
3418.03تقریبا

189.84مناسب

186100.00مجموع

	کن و مجموعه های ورزشی برای استفاده معلوالن جسمی_حرکتی در شهر تهران وضعیت کف پوش پیاده روها و ورودی های اما

کن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران جدول شماره5: وضعیت کف پوش پیاده روها و ورودی های اما

درصدتعدادکف پوش معابر

5127.38نامناسب

 نامناسب
ً
8043.23تقریبا

2714.41متوسط

مناسب
ً
115.76تقریبا

179.22مناسب

186100.00مجموع

	کن و مجموعه های ورزشی برای استفاده معلوالن جسمی_حرکتی در شهر تهران وضعیت آسانسورها و پله های برقی اما

کن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران جدول شماره6: وضعیت آسانسورها و پله های برقی اما

درصدتعداداستقرار مناسب مبلمان

4121.95نامناسب

 نامناسب
ً
6836.82تقریبا

3719.82متوسط

 مناسب
ً
2111.33تقریبا

1910.08مناسب

186100.00مجموع

	کن و مجموعه های ورزشی برای استفاده معلوالن جسمی_حرکتی در سطح شهر تهران میزان رضایت معلوالن از اما

كن و مجموعه های  در بررسی وضعیت آسانسورها و پله های برقی اما
ورزشی در شهر تهران 22 درصد وضعیت را نامناسب دانسته  اند، 
حدود 37 درصد نیز تقریبًا نامناسب می دانند. 20 درصد وضعیت 
آسانسورها و پله های برقی را برای استفاده معلوالن متوسط و 21 

خوبی  به  امر  این  می دانند.  مناسب  و  مناسب  تقریبًا  نیز  درصــد 
كنان و معلوالن از وضعیت آسانسورها و  نشان می دهد، رضایت سا
كن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران به منظور  پله های برقی اما

استفاده معلوالن نامناسب است.
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ایــن پژوهش  بــررســی در  مـــورد  از ســئــواالت و شــاخــص هــای  یکی 
كن و مجموعه های ورزشی در سطح  میزان رضایت معلوالن از اما
ــت  آمـــده، 63 درصــد  بــراســاس نتایج بــه دس تــهــران اســـت.  شهر 
و  كن  اما با  مرتبط  امکانات  و  موجود  وضعیت  از  سئوال شوندگان 
مجموعه های ورزشی ناراضی هستند و به سختی از آنها استفاده 

درصد  می گردد،  مشاهده  زیر  جــدول  در  كه  طور  همان  می كنند. 
كز و مجموعه های ورزشی بسیار باالست و باید  عدم رضایت از مرا
به منظور ارتقای نابسامانی موجود، راهکارها و سیاست هایی ارائه 

كرد.

کن و مجموعه های ورزشی در سطح شهر تهران کلی میزان استفاده معلوالن از اما جدول شماره7: وضعیت 

کن و مجموعه های ورزشی درصدتعدادمیزان رضایت از اما
5127.61نامناسب

 نامناسب
ً
6635.61تقریبا

2814.97متوسط
 مناسب

ً
2010.84تقریبا

2010.97مناسب
186100.00مجموع

	T-TEST مقایسه میانگین نمونه با میانگین جامعه با استفاده از آزمون

به منظور بررسی سئواالت و معیارها و همین طور بررسی وضعیت 
جامعه  میانگین  از  آنها  اختالف  ــی،  ورزش مجموعه های  و  كن  اما

)Test Value=3(  از آزمون T-TEST استفاده شده است. 
كه  كه در جدول های زیر مشاهده می گردد، در صورتی  همان طور 
كن  اختالف میانگین مثبت باشد، نشان  دهنده مناسب بودن اما

كه در جدول  و مجموعه های ورزشی مورد نظر است. همان طور 
از  آنها  اختالف  بررسی  مورد  معیارهای  تمامی  می گردد،  مشاهده 
نامناسب  نشان دهنده  و  است  صفر  زیر  و  منفی  جامعه  میانگین 

بودن كیفیت آنهاست.

کن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران کیفیت اما جدول شماره8: رتبه بندی اختالف از میانگین آزمون T-TEST معیارهای 

One-Sample Test

معیار

Test Value = 3

tdfMean
 Mean

Difference

 95% Confidence

 Interval of the

Difference
LowerUpper

كن ورزشی در شهر تهران 0.26-0.46-0.36-30.261862.64وضعیت دسترسی به اما
كن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران 0.39-0.59-0.49-28.0171862.51وضعیت اجزا و مبلمان های اما

كن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران كف پوش پیاده روها و ورودی های اما 0.42-0.62-0.52-21.8211802.48وضعیت 
كن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران 0.64-0.84-0.74-17.3041842.26وضعیت آسانسورها و پله های برقی اما

كن و مجموعه های ورزشی در سطح شهر تهران 0.48-0.68-0.58-19.6571862.42میزان استفاده معلوالن از اما

کن و مجموعه های ورزشی در شهر تهران نمودار شماره1: اختالف میانگین نمونه از میانگین جامعه کیفیت اما
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 وضعیت تعامالت اجتماعی معلوالن جسمی_حرکتی 	
در شهر تهران

یکی از شاخص های مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی وضعیت 
تعامالت اجتماعی معلوالن جسمی_حركتی در شهر تهران است. 
سئوال شوندگان  ــد  درص  21/51 دســت آمــده،  بــه  نتایج  بــراســاس 
را  دیــگــران  با  رابطه  بــرقــراری  و  خــود  اجتماعی  تعامالت  وضعیت 

نامناسب، 34/95 درصد تقریبًا نامناسب، 18/82 درصد در سطح 
متوسط، 12/37 درصد تقریبًا مناسب و 12/37 درصد نیز مناسب 
از عــدم وجــود  ــده بــه خوبی نشان  بــه دســت  آم مــی دانــنــد. نتایج 
نشان  را  جسمی_حركتی  معلوالن  سطح  در  اجتماعی  تعامالت 

می دهد.

کن و مجموعه های ورزشی در سطح شهر تهران کلی میزان استفاده معلوالن از اما جدول شماره9: وضعیت 

درصدتعدادوضعیت تعامالت اجتماعی

4021.51نامناسب

6534.95تقریباً نامناسب

3518.82متوسط

2312.37تقریباً مناسب

2312.37مناسب

186100.00مجموع

 بر 	 ورزشــی  مجموعه های  و  کن  اما نقش  بین  رابطه 
تعامالت اجتماعی معلوالن جسمی_حرکتی در شهر تهران

ــی و  در ایــن قسمت رابــطــه  بین مــیــزان اســتــفــاده از امــکــان ورزشـ
كمک روش  سطح تعامالت اجتماعی معلوالن جسمی حركتی به 
این  بر  آمــده اســت.  نــرم افــزار spss به دســت  كمک  با  و  رگرسیونی 
اساس در ابتدا رابطه  بین میزان رضایت معلوالن از امکانات ورزشی 
كه  گرفت  و همزمان میزان استفاده از آنها مورد سئوال و بررسی قرار 
كاماًل مستیم این دو موضوع دارد. در ادامه  نتایج نشان از رابطه  

تعامالت  سطح  و  ورزشــی  كن  اما از  رضایت  میزان  بین  رابطه   نیز 
كمک نرم افزار به دست آمد. ضریب تعیین )R2( این  اجتماعی با 
كه ضریب تعیین باالتر از 0/6  ارتباط برابر با 0/85 است )در صورتی 
كه  باشد، نشان از وجود ارتباط مستقیم میان شاخص ها است( 
نشان از ارتباط مناسب بین دو شاخص اصلی تعامالت اجتماعی 
میزان  و  ورزشــی  مجموعه های  و  كن  اما استانداردهای  بهبود  و 

استفاده از آنها در صورت استانداردسازی شان است.

كن و مجموعه های ورزشی و تعامالت اجتماعی معلوالن جسمی_حركتی در سطح شهر تهران نمودار شماره2: رابطه  بین میزان استفاده از اما
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گره ای از مشکالت باز نمی كند و تا حد  این رویکرد به هیچ عنوان 
زیادی می توان آن را نوعی رفع تکلیف تلقی نمود.

در راستای مناسب و استانداردسازی فضاها و امکان ورزشی برای 
معلوالن موارد زیر پیشنهاد می شود:

 آمارگیری دقیق از تعداد معلوالن و انواع معلولیت ها در 	
سطح شهر تهران با هدف برنامه ریزی دقیق برای این اقشار جامعه.

 ــورت یــک فرهنگ 	 بــه صـ بــایــد  مــنــاســب ســازی محیط 
هــمــه سطوح  آمــوزشــی در  و  ــه صـــورت علمی  ب و  ــد  ــ درآی عــمــومــی 

گیرد. برنامه ریزی، طراحی، اجرا و... مورد توجه قرار 
 جسمی 	 كــم تــوانــان  و  معلوالن  حقوق  همگانی سازی 

در استفاده از فضاها و محیط  شهری و برخورداری از فرصت های 
مساوی با دیگر شهروندان.

 برای ترغیب نگرش 	 تنبیهی  اتخاد  سیستم تشویقی و 
كم توانان در جامعه. صحیح به مسئله معلوالن و 

 آموزش و اطالع رسانی عمومی و اختصاصی به مسئوالن 	
كارشناسان و متخصصان به منظور مناسب سازی محیط شهری  و 

كن ورزشی برای افراد معلول. به خصوص اما
 بهره گیری از دیدگاه های معلوالن در امر مناسب سازی 	

فضای ورزشی و برآورد نیازهای آنان و همچنین بهره گیری از توان 
فکری و مالی شهروندان.

 و 	 پــارک هــا  كنار  در  معلوالن  ــژه  وی توقفگاه های  ایــجــاد 
فضای سبز شهری.

 ویــژه 	 حسی  عالئم  و  راهنما  تابلوهای  و  عالئم  ایــجــاد 
معلوالن و همچنین نابینایان برای دستیابی آسان آنها به فضاهای 

ورزشی.
 ایجاد سرویس های بهداشتی مناسب و استاندارد ویژه 	

معلوالن در پارک ها.
 و 	 استاندارد  شیبدار  سطح  با  یا  همکف  ورودی  ایجاد 

بدون موانع از جمله جدول بندی بتنی و میله.
 استفاده 	 ــرای  ب خوشبو  گیاهان  كاشت  و  آبنما  ایجاد 

معلوالن به ویژه معلوالن حسی، نابینایان و ناشنوایان.
 ایجاد شرایطی برای دسترسی ایمن و آسان به پارک.	
 مــوانــع و همچنین عــرض و شیب 	 بــدون  ایــجــاد مسیر 

به  آسان  برای دسترسی  پیوسته در طول مسیر  اتصال  و  مناسب 
پارک و استفاده از همه قسمت های آن برای معلوالن.

 برای 	 پــارک  در  كافی  و  مناسب  رفاهی  خدمات  ایجاد 
استفاده معلوالن همچون آبخوری، نیمکت، سطل زباله، بوفه و... 

.
 ورزشی، 	 كن  اما اجرای طرح های مناسب سازی  و  ارائه 

كامل شهرداری تهران. فضاهای عمومی و... با مدیریت و نظارت 

نتیجه گیری. 5
كه مشکالت روانی یک فرد معلول  كرده اند  جامعه شناسان ثابت 
انزوا طلبی  و  خود  اطــراف  محیط  با  او  آمیختگی  عدم  زاییده  كه 
بر  ناپذیری  جبران  اثــرات  می تواند  اســت،  فــرد  آن  گوشه گیری  و 
كه  ــواده ای  خــان باشد.  داشته  آن  بر  كم  حا مناسبات  و  جامعه 
با افراد جامعه رابطه عاطفی  فرد معلول را می پروراند، نمی تواند 
كند و در نتیجه تنش حاصل از برخوردهای  مناسب و خوبی برقرار 
بنابراین الزم  بود.  آفرین خواهد  كل جامعه فاجعه  اجتماعی در 
امکانات  و  كن  اما تمامی  طراحی  در  صحیح  برنامه ریزی  با  است 
تفریح، موجبات احساس  و  زمینه ورزش  به خصوص در  شهری 
توجه  كه  كرد  فراموش  نباید  كرد.  فراهم  را  آنها  آسایش  و  امنیت 
كه انسانی را به زندگی  به مسائل مربوط به معلوالن عالوه بر این 
كه نیروهای بالقوه نیز به  واقعی باز می گرداند، بلکه سبب می شود 
كرده  فعل نزدیک شود و این دو موضوع هر یک، دیگری را تقویت 
بررسی هایی  می شود.  فعال  و  مثبت  چرخه ای  پیدایش  سبب  و 
كه در زمینه بررسی مسائل و مشکالت ورزشگاه های شهر تهران 
كه  می دهد  نشان  آمــده،  عمل  به  معلوالن  استفاده  منظور  به 
كاهش  كه این امر باعث  كن بسیار نامناسب است  شرایط این اما
استفاده از امکان ورزشی به وسیله معلوالن جسمی_حركتی و در 
ادامه مشکالت اجتماعی فراوانی شده است. از ورزشگاه های شهر 
كه با توجه به حجم سرمایه گذاری در طی سال های اخیر،  تهران 
استانداردهای مورد نیاز معلوالن در آن رعایت نشده، می توان به 
ورزشگاه پاس در منطقه 21 شهر تهران، مجموعه ورزشی الزهرا در 
تهران   7 منطقه  در  شیرودی  ورزشی  مجموعه  تهران،   5 منطقه 

و مجموعه ورزشی شهدای آزادی در منطقه 9 تهران را نام برد. 
البته  و  نظر  فرم مورد  تعیین  از  بعد  در طراحی فضاهای ورزشی، 
مناسب  طــراحــی  یــا  انتخاب  بــه  باید  گران  تماشا ــرای  ب مناسب 
طراحی  معیار  عــنــوان  بــه  نکته  چــهــار  منظور  بــدیــن   ــت.  ــرداخ پ
ایمنی،  راحــتــی،  و  آســایــش  گــیــرد:  قــرار  نظر  در  باید  ورزشــگــاه هــا 
از لحاظ اقتصادی. باید توجه  استحکام و مقرون به صرفه بودن 
محیطی  مناسب سازی  بر  مبتنی  تصمیم گیری های  كه  داشــت 
برای معلوالن عمدتًا فاقد جایگاه های فکری الزم هستند. چنین 
انجام  در  اختالل  سبب  می تواند  شهر  امــور  اداره  در  رویــکــردی 
مسئولیت های شهری_ مدیریتی شود. بررسی موانع و مشکالت 
كلی، پیرامون  معلوالن در ورزشگاه های شهر تهران و در چارچوب 
كالبدی، اجتماعی_اقتصادی  فضاهای عمومی شهر در سه سطح 
كه 1- در  و مدیریتی از نگاه معلوالن مورد مطالعه نشان می دهد 
كن عمومی و تجهیزات موجود در  كالبدی« پیاده روها، اما »حوزه 
فضا قابل استفاده برای معلوالن نیست، 2- در »حیطه مسائل 
اجتماعی_ اقتصادی« می توان به مشکالت روحی_روانی، انزوای 
اجتماعی و افزایش زمان و هزینه های جابه جایی معلوالن اشاره 
كند تا فضاهای  نمود و 3- در نهایت »مدیریت شهری« باید تالش 
مناسب سازی  شهری  طراحی  اصــول  از  برخی  رعایت  با  شهری 

گردد.
گر مناسب سازی معطوف به اصالح پس  گفته شد، ا براساس آنچه 
كه  كشور وجود داشته، باید پذیرفت  كنون در  كه تا گردد  از ساخت 
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